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Tuontisiemenessä keltaperuna-ankeroinen
Olimme helmikuun loppupuolella samoissa tilaisuuksissa yhdessä EVIRA:n edustajien kanssa. High Grade -alueen työryhmässä nousi uudelleen esille, että EVIRA:n viime vuonna tekemissä maahantulotarkastuksissa ulkomaisesta sertifioiduista siemenperunaeristä löytyi keltaperuna-ankeroista
sekä tupakan Rattle-virusta ja maltokaarivirusta. 2000-luvulla EU-maissa siemenperunan markkinavalvonnan piiristä löytyy myös
mm kahdeksan tummarengasmätälöydöstä.

nia parempi sato kuin TOS-siemenellä. Se
on keskiarvona merkittävä. Osalla tiloista
ero nousi jopa 10 tonniin hehtaaria kohti.
Kovin paljoa tähän ei tarvitse laskea joka
tapauksessa toteutuvia TOS-toiminnan kustannuksia (puhumattakaan ”tossauksessa”
menetetystä tuotanto-alasta), kun laskelma
kallistuu sertifioidun hyväksi. Tämä vahvistaa sen, miksi monet ammattimaisista asiakkaistamme ostavat joka vuosi aina kaiken siemenen sertifioituna.

Asiaa on käsitelty EVIRA:n tilaisuuksissa, ja
tiedotusvastuu asiasta onkin viranomaisilla. Osa uutisista on nostettu myös median
palstoille. Huomasin pohtivani asiaa: olisikohan meidän muidenkin peruna-alan toimijoiden syytä keskustella asiasta nykyistä avoimemmin?

Kun palataan tautiriskeihin – tai oikeastaan
mahdollisuuteen säilyttää viljelmämme puhtaina vaarallisista tai erittäin hankalista taudeista – meidän tulisi toimia huomattavasti
aggressiivisemmin. Suomalaisessa siemenperunatuotannossa ei ole todettu vaarallisia
kasvintuhoojia. Samoin High Grade -alue on
vapaa vaarallisista kasvintuhoojista. Käännetään tämä nykyinen kilpailuetumme kaikkien Suomen perunatoimijoiden voitoksi.
Emme tuo Suomeen aineistoa, joka kasvattaa tautiriskiämme, vaan päinvastoin: meillä on täällä alueet, joilta on saatavissa puhdasta aineistoa myös lähialueille ja sitä jatkossa yhä enemmän tarvitseville.

Meidän siementalojen olisi kuulemma parempi olla hissukseen asiasta, koska joku
uskoo meidän ajavan vain omaa etuamme
tässä viestinnässä. Rohkenen olla eri mieltä.
Toki siementalonkin on huolehdittava kannattavuudestaan viljelijäkuntansa parhaaksi. Mutta varsinainen motiivi täytyy olla syvällisempi. Itse olen tullut peruna-alalle
töihin, koska uskon sen mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi nostaa kotimainen pe-

runatoimiala jopa viennissä kannattavaksi
toiminnaksi. Ja toki monien kuluttaja-asiakkaidemme kanssa tuemme mielellämme sellaista toimintaa, jonka tuloksena voisimme
päivittäin syödä Suomessa tuotettua puhdasta elintarviketta.
Helmikuussa Perunantutkimuksen talvipäivillä julkaistiin myös ensimmäiset tulokset
ProAgrian ja Petlan yhteistyössä toteuttaman sertifioidun siemenperunan ja tilan
oman siemenen satoja vertailevasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan perunatiloilla rinnakkaisilla viljelmillä tuotettiin sertifioidulla siemenellä keskimäärin neljä ton-
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Pe r u n a s ä h k e e t
Kotimaisen perunan niukkuus
näkyy markkinoilla

Antti Lavonen
MTK ry, PerunaSuomi ry

Pieni kotimaisen perunan varastomäärä
näkyy markkinoilla monella tavalla. Hinnat
nousevat, niukkuus vaikeuttaa perunan hankintaa ja perunan tuonti lisääntyy. Tuottajahinnan nousu antaa kompensaatiota niille,
jotka saivat satonsa nostettua. Monilta sato
jäi kuitenkin erittäin heikoksi tai jopa kokonaan nostamatta. Perunan kasvavaan tuontiin lisääntyy kasvinterveysriski. Kuluttajille
on oltava rehellinen perunan alkuperästä.

Ruokaperunan varastomäärä
vain puolet normaalista
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tekemän ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastokyselyn mukaan tammikuun puolivälissä oli ruokaperunaa varastoissa lähes 50 % vähemmän
kuin vuosi sitten. Nyt varastomäärä oli 65
miljoonaa kiloa, kun vuosi sitten ruokaperunaa oli 124 milj. kg. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan yhteinen varastomäärä oli
80 milj. kg, mikä on puolet neljän edellisvuoden keskimääräisestä varastomäärästä.
Myös perunatärkkelysteollisuus vastaanotti noin kolmanneksen vähemmän perunaa
kuin viime vuosina normaalisti. Vähäisellä
perunamäärällä on selkeät syyt. Jo keväällä ruoka- ja ruokateollisuusperunan istutusala jäi noin 12 % heikommaksi kuin vuosi
aiemmin. Myöhäinen kevät, viileä ja sateinen kesä ja ennätysvaikea syksy heikensivät keskisatoja ja 2 000 hehtaaria perunaa
jäi kokonaan nostamatta.

Tuonti ei pysty
normalisoimaan tilannetta
Kotimaisen perunan niukkuus on lisännyt
perunan tuontipainetta jo syksystä lähtien. Perunaa tuodaan jalostettavaksi teollisuuteen ja kuorimoihin. Heinäkuusta marraskuuhun perunaa on tuotu yhteensä 8,5
milj. kg, josta Tanskasta 4,1 milj. kg ja Ruotsista 3,5 milj. kg. Määrät tulevat kasvamaan
kevättä kohden, mutta Euroopan normaalia
heikomman sadon aiheuttama korkea hintataso ja Iso-Britannian kova vientiveto tulevat aiheuttamaan haasteita perunan tuonnille. Samaan aikaan perunaa myös viedään.
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Venäjällä olisi tälläkin kaudella tarve tuoda
perunaa Suomesta ja marraskuun loppuun
mennessä sinne oli jo viety 1,5 milj. kg. Muihin maihin meni samaan aikaan 1,1 milj. kg.
Perunan loppumisajankohdalla turha spekuloida
Tiedotusvälineet ovat olleet innokkaita kyselemään, milloin kotimainen peruna loppuu kaupoista. Perunan loppumisen ennakointi on kuitenkin tarpeetonta. Tietyistä
lajikkeista ja parhaista laatueristä on ollut
niukkuutta jo syyskauden aikana ja vähäinen varastomäärä viittaa niukkuuden vain
lisääntyvän kevättä kohden. Yksittäiset viljelijät tekevät päätökset perunan myyntinsä ajoittamisesta. Näin perunaa tulee olemaan tarjolla uuteen satoon asti, kuitenkin
selvästi normaalia vähäisempinä määrinä.

Niukkuus nostaa hintaa
Perunan veroton tuottajahinta on kesästä
lähtien noussut ja on ollut tämän vuoden
alkuviikkojen aikana 30 euron/100 kg tasolla
nettokiloille. Viime vuonna vastaavan ajanjakson keskihinta oli 11 euroa/100 kg, joten
perunan heikko sato, vähäinen varastomäärä ja heikompi saatavuus näkyvät hinnassa. Tila- ja aluekohtaiset erot satomäärissä
ovat suuria ja suurella joukolla tiloja viime
syksyn satotilannetta voi pitää katastrofina. Näille merkittäväkään hintojen korotus
ei ole pystynyt kompensoimaan menetyksiä.
Perunantuotannon kansallisen tuen poistuminen leikkasi tuloja parilla sentillä nettokiloa kohden kaikilla viljelijöillä. Vaikea nostosyksy lisäsi perunan korjuukuluja ja työmäärää merkittävästi.

Perunan hinnannousu
ei nosta inflaatiota
Kuluttajahintatilastoa ei kerätä maan laajuisesti, mutta kaupan keskusliikkeet tietävät luonnollisesti oman myyntinsä. Kuluttajahintakin oli helmikuussa noin 50 % korkeampi kuin vuosi sitten, mitä on käsitelty tiedotusvälineissä. Perunan hinnan nousulla on kuitenkin turha perustella inflaation kasvua, koska keskivertokuluttajaa kohKuuma Peruna 1/13

den perunan hinnannousu merkitsee vuositasolla vain 15–20 euroa.
Kuorimot ovat joutuneet kauden aikana vaikeaan taloudelliseen asemaan, kun sopimukset kuoritun perunan ostajien kanssa
ovat sitoneet kuoritun perunan hinnan aivan liian alhaiseksi suhteessa raaka-aineen
hinnan nousuun. Vuoden vaihteessa kuorijat saivat korotettua hintojaan, mutta paine hinnan nostolle kevään aikana on kova.
Kuorittuun perunakiloon tarvitaan noin kaksi kiloa perunaa, mikä korostaa raaka-aineen hinnan nousun merkitystä.

Ruoan alkuperä vahvasti esillä
Helmikuussa valmisruoasta löydetty naudanlihaksi väitetty hevosenliha on nostanut laajan kampanjan ruoan alkuperän selvittämiseksi Euroopassa. Suomalaiset haluavat edelleen syödä kotimaista ruokaa ja tämänkaltaiset ruokaskandaalit vain vahvistavat asiaa. Kun kevään aikana tuodaan paljon perunaa Suomeen, on sen ulkomainen
alkuperä myös rehdisti kerrottava kuluttajille. Tältä osin ei saa syntyä lipsahduksia, jotta kuluttajien luottamus voidaan säilyttää.

Venäjä sulkee
rajoja perunan tuonnilta
Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor ilmoitti tammikuun
lopulla maan asettavan väliaikaisen tuontirajoituksen siemenperunan tuonnille EUmaista. Siemenperunan viennin Venäjälle oli tarkoitus katketa huhtikuun alusta
lähtien.
Helmikuun lopulla rajoitusta kuitenkin lykättiin alkavaksi kesäkuun alusta, mutta
samalla kiellon kerrottiin laajentuvan koskemaan myös ruokaperunan vientiä Venäjälle. Kevään aikana käytävät neuvottelut
näyttävät, mikä vaikutus rajoituksella tulee olemaan suomalaisen siemenperunan
ja ruokaperunan vientiin.
Venäjän viranomaiset perustelevat tuontirajoitusta tuoreen WTO-jäsenyytensä puitteissa. Venäjä pitää perusteettomina omia karanteeninalaisia tuotteitaan, kuten männyn,
tammen ja kuusen taimia sekä siemenperunaa kohtaan EU:n puolelta asetettuja tuontikieltoja. Lisäksi EU ei ole tiedotteen mukaan antanut riittäviä osoituksia tuotantoalueidensa kasvinterveydellisestä puhtaudesta, ja Venäjä on siksi pakotettu asettamaan väliaikaiset tuontirajoitukset.

Manter uudisti
vaakamallistonsa
Hollantilainen vaakojen ja pakkauskoneiden valmistaja Manter B.V. julkaisi hiljattain
voimakkaan uudistuksen erityisesti vaa-

ka-valikoimiinsa. Teknologiset uudistukset
muun muassa tärinänhallinnassa ja vaakaohjelmistossa mahdollistavat entistä nopeammat punnitukset tarkkuuden kärsimättä.
Huomattavien sisäisten muutosten lisäksi koneiden ulkoasu ja värimaailma on uudistunut.
Valikoimaan on tullut uudistuettujen mallien lisäksi myös uusia kiinnostavia vaakamalleja: näistä esimerkkinä huippunopea MD16 pienille painoille ja MD14XL isojen annosten tehokkaaseen punnitukseen.

Solatrelia kuution
kontissa
Nopeaan suosioon noussut YaraVita Solatrel -lehtilannoittetta saa nyt myös 1000 litran kontissa. 10 litran käyttömäärällä kontti
riittää 100 hehtaarin lannoitukseen.
Kertakäsittelynä YaraVita Solatrelin käyttö
kannattaa ajoittaa mukulanmuodostuksen
alkuvaiheeseen, jolloin se stimuloi lisämukuloiden muodostumista. Mahdollinen toinen ruiskutus on hyvä yhdistää ensimmäisen rutontorjuntaruiskutukseen, jolloin pyritään vaikuttamaan jo muodostuneiden mukuloiden kokoon.

Rutto lamauttaa
kasvin puolustuskyvyn
Perunarutto aiheuttaa perunapelloilla vuosittain arviolta 4,5 miljardin euron edestä tuhoa. USA:ssa Kalifornialaisessa Riversiden yliopistossa on onnistuttu selvittä-

Perunan tuontiin liittyy
kasvinterveysriski
Perunan runsas tuonti lisää riskiä siitä, että
tuontierien mukana tulee myös kasvitauteja. Perunan vaalea rengasmätä on edelleen
yleinen monissa EU-maissa puhumattakaan
kolmansista maista. Englantilaiset ovat löytäneet esimerkiksi Egyptistä tuodussa perunassa usein meillä vielä esiintymätöntä
tummaa rengasmätää. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira löysi vuosi sitten keväällä markkinavalvonnassa Saksasta ja Tanskasta tuoduissa sertifioiduissa siemenperunaerissä keltaperuna-ankeroista, maltokaarivirusta ja tupakan rattle-virusta. Ruokaperunan mukana tuotiin valko- ja keltaperuna-ankeroista ainakin Italiasta ja Espanjasta.
Jos ulkomaista perunaa pakataan tai kuoritaan, on huolehdittava, etteivät jäteperuna, kuorijätteet ja multa missään tilanteessa päädy peltoon.

mään entistä syvällisemmin ruton etenemistä kasvissa.
Professori Wenbo Ma’n johtama tutkijaryhmä keskittyi työssään perunaruttoa aiheuttavan Phytophthora infestans -sienen tuottamien virulenttien eli taudinaiheuttamiskykyisten proteiinien toimintaan kasvissa.
Seuratut proteiinit näyttivät kasviin tunkeuduttuaan pystyvän niin sanotun RNA-interferenssin avulla hiljentämään rutolta puolustavan geenin ilmenemisen eli tavallaan
sammuttamaan kasvin puolustuskyvyn sisältä päin. Näin toimittuaan taudinaiheuttaja pystyy rauhassa keskittymään kasvin
tuhoamiseen.
Löydöksen toivotaan voivan tulevaisuudessa auttaa entistä tehokkaampien rutontorjuntamenetelmien kehittämisessä.
Myös Ma’n työryhmä jatkaa aiheen parissa, tavoitteenaan päästä lähemmäs käytännön keinoja tehdä taudinaiheuttajan aikeet tyhjiksi.

Mallorcalla
hyvälaatuinen perunasato
Välimeren alueella perunakausi käy jo kuumana. Esimerkiksi Espanjalle kuuluvalta
Mallorcan saarelta uutisoidaan, että kuiva
ja leuto talvi on antanut hyvät olosuhteet
laadukkaan ruokaperunan tuottamiselle.
Suuri osa Mallorcalaisesta uudesta perunasta tähdätään Ison-Britannian markkinoille,
jossa menneen kesän kelvottomomat kasvuolot jättivät paikalliseen perunantuotantoon suuren loven.
Perunannostot saarella ovat vasta alussa,
ja jatkuvat aina kesäkuun loppuun saakka. Hyvän laadun nimissä paikalliset viljelijät toivovat hyviä nostokelejä, mikä Mallorcalla tarkoittaa lähinnä hallan pysymistä loitolla sekä sitä, etteivät mereltä puhaltavat tuulet äityisi kovin voimakkaiksi.
Viime vuonna Espanjasta vietiin muualle
maailmaan 12,5 miljoonaa kiloa perunaa,
josta 7 miljoonaa lähti maailmalle Mallorcalta.

Monipuolinen ja nopea MD16 Manterin
uusissa väreissä
Kuuma Peruna 1/13
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Uudet lajikkeet
saavuttavat perinteisiä suosikkeja
Evira julkisti tammi–helmikuun vaihteessa
tilastot menneen kesän viljelystarkastuksissa hyväksytyistä sertifioidun siemenperunan tuotanto-aloista. Tilastosta käy ilmi lajikkeiden siementuotannon volyymit sekä
määrien kehittyminen viime vuosina. Tilastot eivät sisällä ulkomailta tuotavan siemenaineiston määriä. Tuontimääriä ei tilastoida järjestelmällisesti, koska maahantuonnista ilmoittaminen on vapaaehtoista, eikä
kaikkea siementuontia pystytä siksi valvomaan.

Sertifioidun siemenen kotimainen
tuotanto edellisen vuoden tasolla
Kotimaassa tuotetun sertifioidun siemenen
hyväksytty pinta-ala väheni viime vuodesta vajaan 20 hehtaarin verran eli noin 1,5
prosenttia. Pitkällä aikavälillä sertifioidun
siemenen tuotanto on pudonnut selvemmin. Kymmenen vuoden takaisesta on tultu noin 1 500 hehtaarin pinta-alasta runsaaseen 1000 hehtaariin. Samassa ajassa perunan koko tuotantoala on laskenut vajaasta 30 000 hehtaarista 23 000 hehtaarin tietämille. Sekä siemenperunan että koko perunan pinta-alan laskua selittää kulutuksen
vähentymistä voimakkaammin yleinen satotasojen nousu viljelytekniikan ja lajikkeiden kehittyessä.

Perinteiset valtalajikkeet
laskusuunnassa
Siementuotannossa kahdeksan suurimman
lajikkeen joukosta vain yhden lajikkeen
tuotanto-ala kasvoi viime kesänä. Hankkijan Timon tuotanto nimittäin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä sekin selittyy aiemman kesän poikkeuksellisen alhaisella tuotantomäärällä. Suurin laskija oli
Van Gogh, jonka tuotantoa on jo 2000-luvun puolivälistä saakka häirinnyt äärimmäinen herkkyys Suomessakin valtaan nousseen perunan Y-viruksen ntn-rodun tartunnoille. Perinteisistä valtalajikkeista Nicolan
ja Veloxin tuotanto pysyi entisellä tasolla.

Annabelle, Saline ja
Challenger nopeassa kasvussa
Kovin kuhina tilastoissa käy nyt heti kahdek
san suurimman takana. Ensimmäisenä kärkijoukon näyttää saavuttavan yleiskäyttöinen Saline, joka on 35 hehtaarin siementuotannollaan enää neljän hehtaarin päässä Van Goghin takana. Salinen kannoilla on
kuusi noin 30 hehtaarin lajiketta. Kiinteämaltoiset uudet lajikkeet Annabelle ja Musica ovat nousseet yli 30 hehtaarin siementuotantoon. Jauhoisemmista lajikkeista Challenger ja Fontane kamppailevat rinta rinnan.
Van Goghin tyyppisenä jauhoisena yleispe-

runana Challengerin tuotanto lisääntyi viime
vuonna lähes kaksinkertaiseksi. Perinteisen
Rosamundan tuotantomäärä pysyi edellisvuoden tasolla, samoin kuin kokonaan Venäjän-vientiin päätyvän Nevskin.

Carrera kovin nousija
Kokonaan uusina tilastoon nousi tällä kaudella peräti 22 perunalajiketta. Näistä kuitenkin vain seitsemän lajikkeen siemenpinta-ala nousi yli kahden hehtaarin, pienimpien liikkuessa muutamissa aareissa. Voimakkaimman rynnistyksen listalle teki varhainen Carrera. Carreran kotimaista siemenperunaa tuotettiin heti tulokaskaudella yli
kymmenen hehtaaria. Toisena vahvana tulokkaana Leonardon kotimainen tuotanto
nousi ensimmäisellä tuotantokaudella noin
kahdeksaan hehtaariin.

Uusina kotimaiseen
tuotantoon Colomba ja Taurus
Tarkat tiedot tulevan kesän siementuotannosta ovat olemassa vasta siemenperunayritysten suunnitelmissa. Tässä vaiheessa tiedetään, että perunalastulajike Tauruksen
tuotanto noussee 10–15 hehtaarin tietämiin,
korvaten eniten Saturnaa sekä Hermestä ja
muita pienempiä perunalastutuotannon erikoislajikkeita.
Ruokaperuna- ja kuorimopuolella kiinnostavimpia uutuuksia tulee olemaan Carreran
tavoin kasvunopeudeltaan varhainen, mutta käyttötarkoituksiltaan monipuolinen uutuuslajike Colomba, joka noussee tulokkaiden kärkikahinoihin.

ha

Venäjän siemenperunavientiin tuotettava
Red Scarlett lisääntyy myös ensi kesänä
Suomessa voimakkaasti, nousten mahdollisesti maamme suurimmaksi lajikkeeksi kotimaisessa siementuotannossa. Venäjän-lajikkeista pienemmän eli Nevskin pinta-ala tulee kysynnän hiipuessa laskemaan selvästi.

Sertifioidun siemenperunan viljelystarkastuksissa hyväksytyt pinta-alat kesällä 2012.
Mukana kuvaajassa ovat ruokaperunalajikkeet, ei tärkkelysperunalajikkeita, joista Posmo ja Kuras majailevat tilastossa sijoilla 6 ja 11. Nuolet kuvaavat muutoksen
suuntaa verrattuna edelliseen vuoteen.
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Koko kansan Van Gogh
lähestymässä loppuaan
Suomen ylivoimaisesti suosituimmaksi
perunalajikkeeksi nousi 1990-luvun lopulla huippusatoisa ja viljelyvarma, hyvänmakuinen lajike nimeltä Van Gogh. Lajikkeen ruokaperunatuotannon pinta-ala nousi korkeimmillaan tuhansiin hehtaareihin.
2000-luvulle tultaessa etenkin perunanviljelijät ja pakkaajat alkoivat etsiä myös muita vaihtoehtoja. Samoihin aikoihin Suomessa yleistyi uudentyyppinen perunavirus,
joka osoittautui Van Goghille odottamattoman ankaraksi vastustajaksi, ja etenkin
sertifioidun siemenen tuottaminen kävi vaikeaksi. Tänä päivänä Van Gogh on yhä yksi
maamme tunnetuimpia perunalajikkeita,
vaikka varsinaiset perunavolyymit ovatkin
olleet nopeassa laskussa jo muutamia vuosia. Kun perunan tuotantoketjulle on tarjolla uusia erittäin kilpailukykyisiä lajikkeita,
näyttää olevan aika laatia suunnitelma Van
Goghin tarinan alasajolle Suomessa.

Uusi virusrotu löi Van
Goghin polvilleen
Voimakkain yksittäinen muutos Van Goghin elinkaaren aikana ajoittuu 2000-luvun
puoliväliin, jolloin kotimaisessa siemenperunatuotannossa alettiin äkillisesti tavata
perunan Y-viruksen aiheuttamia tartuntoja.
Aluksi ensimmäisiä positiivisia eli tartunnan
osoittaneita tuloksia pidettiin virheinä, kun
virusta ei aiemmin ollut alueella juuri tavattu. Tarkemmat tutkimukset kuitenkin osoittivat, että tartunnat olivat todellisia, mutta
virus oli erilainen kuin aiemmin.
Uusi Yntn-rotu muutti monen lajikkeen viruskestävyyttä. Esimerkiksi Siiklin, Veloxin
ja Nicolan viruskestävyys heikkeni samaan
aikaan kuin Van Goghin. Van Gogh osoittautui kuitenkin selvästi arimmaksi lajikkeeksi.
Tartuntojen leviämistä nopeutti se, että Van
Gogh kantaa viruksen lähes oireettomasti.
Viroottisia kasveja ei siksi pystytä poistamaan viljelmältä, vaan ne toimivat tartuntalähteinä koko kasvukauden ajan.

Tilannetta korjattiin lyhyellä kierrolla
ja eristetyllä siementuotantolla
Vielä vuonna 2004 kaikki Suomessa tuotetut yli 20 Van Goghin siemenerää olivat
puhtaita viruksesta. Seuraavana vuonna

le on vuosien saatossa tuotu monia lajikkeita, jotka ovat pyrkineet kilpailemaan
Van Goghin tunnettuja heikkouksia vastaan, kuten alttiutta ontoille mukuloille,
mustelmoitumista ja arkuutta maltokaariviruksen oireille.

Valokuvat Van Goghin näyttävästä kukinnosta ovat esiintyneet monissa peruna-aiheisissa yhteyksissä vuosien saatossa.
jo kolme erää hylättiin ruokaperunaksi, ja
seitsemän erää laski B-luokkaan. Vuoteen
2008 mennessä Van Goghin siemenvolyymi
oli luokanlaskujen jäljiltä romahtanut runsaasta 3 000 000 kilosta noin 700 kiloon.
Romahduksen seurauksena Van Goghin siementuotanto on organisoitu uudelleen. Uusia alkuja on otettu runsaasti ja
ne on hajautettu eri puolille Suomea. Sukupolvien ketju on lyhennetty kolmeen–neljään vuoteen. Tartuntojen määrää on saatu näillä toimenpiteillä vähennettyä selvästi, ja myyntierien viruspitoisuus on laskenut, mutta edelleen A-luokkaan oikeuttavia
siemeneriä on saatu markkinoille liian vähän, eikä siemenen saatavuudesta ole takeita keväälle 2014.

Etenkin Challenger ja Saline
nousemassa haastajiksi
Viime vuosina perunatilat ovat etsineet aktiivisesti vaihtoehtoja perinteisille valtalajikkeille. Myös Van Goghin suorituskykyä
on jouduttu arvioimaan entistä useammalla tilalla. Moni kertoo Van Goghin satotasojen laskeneen takavuosista. Markkinoil-
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Muutamien epäonnistumisten jälkeen markkinoille on viime vuosina saatu uusia yleisperunalajikkeita, jotka ovat nopeasti korvanneet Van Goghia viljelyssä. Van Goghin
korvaajana on monella tilalla kokeiltu hyvin tuloksin vastaavaa jauhoista yleisperunaa Challengeriä. Challenger onkin markkinoiden ainoita lajikkeita, joka pystyy yhtä
aikaa vastaamaan Van Goghin viljelyvarmuuteen, mutta myös kuluttajan kokemukseen sekä jauhoisuuden että maun puolesta. Challenger kestää myös yhtenä markkinoiden parhaista lajikkeista maltokaariviruksen mukulavioituksia.
Yleisperunoista Van Goghille hyvä vaihtoehto on Challengerin tapaan viljelyssä huippusatoja tuottava Saline. Uutuuslajikkeita
melko aikainen Leonardo on myös antanut ensimmäisinä tuotantovuosinaan hyviä tuloksia, mutta sen kohdalla kokemusta on toistaiseksi Challengeriä ja Salinea
vähemmän.
Van Goghin korvaaminen muilla lajikkeilla
ei etenkään perunanviljelijöille vaikuta olevan suuri ongelma. Moni on jo todennut,
että korvaavilla lajikkeilla saadaan usein
parempia tuloksia, ja osa on pitänyt Van
Goghin vähenemistä jopa helpotuksena.
Ovathan myös siemenperunan toimitusvaikeudet viime vuosina tuoneet Van Goghin
viljelyyn lisävaikeutta.
Suurin haaste lieneekin kaupan ostajien
ja lopulta kuluttajien totuttaminen uuteen
lajikkeeseen. Monella ostajalla Van Gogh
on ainoa lajike, jota ostetaan nimen perusteella. Muut lajikkeet ostetaan värikoodin mukaan.
Aika näyttää, nouseeko markkinoille vielä
Van Goghia vastaavia kuluttajalle saakka yltäviä läpilyöntejä. Tällä haavaa Van Goghin
tarina hakee vertaistaan.
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Pitkäsen Peruna jatkaa perunanjalostuksen pitkiä perinteitä
Pitkäsen Peruna Oy on perinteikäs keskisuuri perunan jalostaja Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat raakakuoritut ja esikypsennetyt perunatuotteet. Myös uusille tuoteinnovaatioille annetaan suuri arvo. Yrityksessä toteutettiin elokuussa
2012 omistusjärjestelyjä, joissa jalostustoimintaa harjoittavan yrityksen omistajapohjaa laajennettiin.

Ari Pitkäsen mukaan viljelijöiden tulo mukaan omistukseen tuo tehtaalle merkittävästi lisää tietotaitoa perunan viljelystä ja parantaa
mahdollisuuksia hedelmälliseen yhteistyöhön sopimusviljelijöiden
kanssa. ”Viljelijöiden tarpeet pystytään huomioimaan entistä paremmin”, sanoo Ari Pitkänen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi jatkuvan tehtaan ja viljelijöiden välisen keskustelun ylläpitoa
ja lisäpanostuksia viljelyn tukeen.

www.maanparannus.com

kalkitus kannattaa

Kalkitse nyt!
Uusilla Aito-kalkeilla onnistut.

Perunateollisuuden merkittävimpinä haasteina tulevaisuudessa Ari
Pitkänen näkee raaka-aineen mahdollisimman tehokkaan käytön
ja tuotteiden laadun jatkuvan parantamisen. Perunateollisuudessa
syntyy esimerkiksi kuori- ja prosessijätettä jopa 50 % käsitellystä
massasta. ”Tämän osuuden painaminen mahdollisimman alas on
sekä taloudellisesti että ekologisesti ensiarvoisen tärkeää”, selittää Ari Pitkänen.

Ammattimainen kuorinta aloitettiin Pitkäsen perunatilalla jo 1967.
Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1999 Reijo ja Outi Pitkäsen toimesta toiminnan kasvettua merkittävästi. Alun perin kuorimotoimintaa
harjoitettiin perunanviljelyn ohessa, mutta vuodesta 2007 alkaen
Pitkäset keskittyivät pelkästään kuorimotoimintaan. Nykyään yrityksen päätuotteita ovat raakakuoritut perunat eri muodoissa. Lisäksi tuotetaan eri tavoin paloiteltuja tuotteita. Erityisen ylpeä tehdas on lisäaineettomista tuotteista, joille pystytään lupaamaan erittäin hyvä säilyvyys.
Vuonna 2012 kävi ilmeiseksi, että tuleva kasvu ja toiminnan kehittäminen tulevat vaatimaan lisää aikaa, jota yrittäjilläkään ei kuitenkaan ole kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Keväällä 2012 yrityksessä
päädyttiinkin etsimään lisää omistajia jakamaan työtaakkaa. Omistuspohjan laajentaminen tarkoitti lopulta sitä, että mukaan tulivat
kolme sopimustuottajaa eli Samuli Leskelä Lohtajalta, Juha Kuusisto Himangalta ja Matti Peltola Kalajoelta sekä Pohjoisen Kantayhtiö.

tamaan enemmän tuotteen laadun kehittämiseen ja myyntiin. Toimitusjohtaja Pitkänen kertookin, että tulevaisuudessa yritys pyrkii
entistä paremmin täyttämään asiakkaiden muuttuvat tarpeet esimerkiksi uusien tuotteiden ja laadukkaiden pakkausten muodossa.

Valmista annosperunaa ennen pakkaamista
Pitkäsen Perunan toimitusjohtajana aloitti kesällä 2012 Reijon ja
Outin poika Ari. Uusi toimitusjohtaja näkee yrityksen tulevaisuuden valoisana, sillä uuden omistajapohjan avulla voidaan tuoda varmuutta raaka-ainehankintaan, ja mikä tärkeintä, pystytään panos-

Mielenkiintoisen lisänsä tulevaisuuteen tuovat yhteistyömahdollisuudet myös muiden alueen yritysten kanssa. Esimerkiksi Vihannissa toimivan Pohjolan Perunan kanssa on suunniteltu yhteistyötä prosessissa syntyvän jätteen käsittelemisessä. Myös sopimusviljelijöille on löydettävissä etuja vaikkapa yhteistyöllä siementalojen tai lannoiteyritysten kanssa. Esimerkiksi HZPC Kantaperuna
on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa uusia yhteistyökuvioita Pitkäsen sopimusviljelijöiden kanssa

VALKOISELLA VIHREÄÄ

AMMATTILAISEN VALINTA - INNO-TECH PAKKAUSKONE
Tinkimätöntä teollisuuslaatua
Valmistajalla pitkä kokemus nopeista
jatkuvatoimisista pakkauskoneista
Edelläkävijä Vertisack(verkkoreunapussi) materiaaleilla
Huolto ja perusvaraosat Suomessa
Jopa 60-80 2kg pussia/min

Toimitusjohtaja Ari Pitkänen valmistuotevarastossa
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Valmista tuotetta lavoilla valmiina toimitettavaksi asiakkaille.
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a-Labin vienti vetää
– maailmanlaajuisesti
Kotimaassa a-Lab tunnetaan elintarvikeketjuun liittyvistä tuotteistaan ja erityisesti
tuoretuotteiden varastointiteknologiastaan.
Harvempi on kuitenkaan pannut merkille,
että a-Lab on tänä päivänä paitsi kotimainen toimija, myös vahvasti kansainvälistynyt suomalainen yritys.
Vuodesta riippuen jo 40–80 % a-Labin liikevaihdosta kertyy vientikaupasta, joka suuntautuu pääasiassa Euraasian alueelle. Tärkeimpiä vientikohteita ovat Euroopan maiden lisäksi idän suuret maat Venäjä, Intia
ja Kiina, mutta toimituksia on viime aikoina ollut myös moniin pienempiin väli- ja itäAasian maihin.
Toimitusjohtaja Antti Ruokolainen kertoo,
että itse asiassa jo yritystä perustettaessa
vuonna 2000 heti ensimmäisen projektitoimitus tehtiin ulkomaille. Kyseessä oli tuolloin kolmen suuren perunavaraston ilmastointijärjestelmä, joka toimitettiin ranskalaiselle asiakkaalle. Runsaan kymmenen toimintavuoden aikana automaatiojärjestelmiä
on toimitettu perunan lisäksi myös kaikille
yleisimmille vihanneksille sekä hedelmille
ja marjoille. Tälläkin hetkellä erilaiset automaatiojärjestelmämme ohjaavat maailmanlaajuisesti yli tuhannen varaston ilmastointia, Ruokolainen kehaisee.

Kotimaan markkina
on edelleen tärkein
Laajasta viennistä huolimatta kotimarkkina
on a-Labin tärkein markkina, Ruokolainen
painottaa. Kotimaassa saadaan paras yh
teys asiakkaisiin, ja uudet tuotteet ja tekniikat kehitetään ensimmäiseksi yhteistyössä
suomalaisten asiakkaiden kanssa. Yrityksen
taloudellinen ja muu kilpailukyky on aina
parhaimmillaan kotimarkkinoilla. Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin hyvä asema perustuu toki samaan asiaan – vuosien myötä saavutettuun asiakkaan luottamukseen,
Ruokolainen tähdentää.

Järjestelmät
kaikkiin ilmastoihin
Kansainvälinen toiminta tuo aina mukana
monipuolisia haasteita myös tuotekehitykselle. Monien vientialueiden ilmasto-olosuhteet poikkeavat voimakkaasti kotoisesta ilmastostamme. Paikallisten olosuhteiden
vaatimukset on osattava huomioida. Ruokolainen muistuttaa, että sama pätee tietysti myös toisin päin, eli Suomeen tuotavissa laitteissa pitää olla meidän olosuhteemme huomioitu, jotta ongelmia ei synny, Ruo
kolainen muistuttaa. Ongelmia näyttääkin
nimenomaan syntyvän silloin, kun tekniikkaa tuodaan tänne pohjoiseen, ei niinkään
toisin päin. Laitteet, jotka on jo alun perin

suunniteltu toimimaan pohjoisen olosuhteissa, toimivat hienosti myös tropiikissa.
Kasvualueesta riippuen a-Lab:n perunavarastosäätimien mittaamien ulkolämpötilojen kuukausikeskiarvojen vaihtelut lähestyvät varastointikausien aikana 50 astetta
nollan molemmin puolin. Tämä asettaa kovia vaatimuksia laitteiden toimintakyvylle.
Vaihtelu osoittaa samalla myös sen, miten
sopeutuvaisen kasvin kanssa olemme perunan kohdalla tekemisissä.

Tavoitteena
energiatehokkuuden
parantaminen
Eri puolilla maailmaa kaikille a-Lab:n asiakkaille yhteinen haaste on energian hinnan
nousu. Erityisesti sähkön säästöön panostetaan tänä päivänä kaikkialla. Tuoretuotevarastojen kuluttamasta energiasta leijonanosan haukkaa ilmastointi.
Meillä Suomessa suurin osa sähköstä kuluu
puhaltimissa. Etelänmaissa taas energiaa
palaa kylmätekniikassa. Onneksi esimerkik
si uudet taajuusmuuntajatekniikat ovat tulleet avuksi. Erityisesti täällä pohjoisessa
voimme saada niillä aikaan suuren säästön
käyttämällä kylmää ulkoilmaa entistä talou
dellisemmin hyväksi. Sähkönkulutus voidaan nykyaikaisilla järjestelmillä jopa puolittaa muutaman vuoden takaisiin ratkaisuihin verrattuna, Ruokolainen kertoo.

Prosessiajattelu ja
tiedonkeruun hyödyntäminen
Perunan tuotantoketju kestää siemenperunan tuotanto mukaan lukien useita vuosia.
Perunaketju on siksi otollinen kohde prosessiajattelun hyödyntämiselle. Tuotanto
etenee useiden yritysten kautta, ja seuraava vaihe hyötyy edellisen vaiheen hyvästä
dokumentoinnista. Toisaalta myös edellisten
vaiheiden toimintaa voidaan ohjata myöhempien vaiheiden vaatimusten mukaan.

Pilvipalvelun käyttö ohjauksessa ja valvonnassa on jo jokapäiväinen työkalu hyvin
monella perunatilalla
10
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A-Lab:n tuotestrategiaan kuuluu se, että
varsinaisten perustoimintojen ja ominaisuuksien lisäksi niillä tuotetaan tiedonkeruuseen perustuvaa lisäarvoa, jota asiakkaat voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan, Ruokolainen kertoo.

Kerättävällä tiedolla tuetaan asiakkaiden
kasvavaa pyrkimystä nähdä koko tuotanto
jatkuvana prosessina, jossa prosessin yhden vaiheen loppu on sen seuraavan vaiheen alku. Analysoimalla tällaista koko prosessin yli kerättävää tietoa on usein mahdollista tehostaa prosessin toimintaa ja silti vähentää resurssien käyttöä. Ruokolaisen
mukaan yleinen trendi on muutenkin selvä:
Elintarviketuotanto muuttuu yhä tarkemmin
dokumentoiduksi pellolta pöytään -prosessiksi ja myös perunan tuotantoprosessista
kerättävän tiedon arvo kasvaa. Samalla tieto muuttuu palveluksi, jota voidaan myydä
varsinaisen tuotteen mukana.
Ruokolainen kertoo a-Lab:n kehittäneen
elintarvikeketjun prosessiajattelua tukevia
tiedonkeruupalveluja jo kymmenen vuotta.
Tällä hetkellä tuotevalikoimaan kuuluu tiedonkeruu- ja informaatiopalvelutuotteita lähes kaikkiin pellolta pöytään -ketjun vaiheisiin. Peltosääasemista tuotteiden varastointiin sekä edelleen ruokatuotantoon ja lopputuotteiden jakeluketjuun loppukäyttäjälle
saakka. Informaation suhteellinen merkitys
tuotannontekijänä kasvaa nopeasti ja siksi
informaatiopalvelut ovat a-Labin tuotestrategien ytimessä, vakuuttaa toimitusjohtaja
Antti Ruokolainen.

Erilaiset a-Labin automaatiojärjestelmät ohjaavat ympäri maailmaa yli tuhannen
varaston ilmastointia.

ntn-rotu, jota vastaan monilla tutuilla lajikkeilla ei ollut vastaavaa kestävyyttä.
Muutoksen kirvoittamissa tutkimushankkeissa on saatu merkittävä tietopaketti viruksen leviämisestä juuri kotimaisen HG-alueen kasvuoloista, joissa etenkin kirvapopulaatiot eroavat merkittävästi eteläisemmän
Suomen olosuhteista, puhumattakaan eteläisemmästä Euroopasta.

Perunantutkimuksen talvipäivät vetivät Ouluun laajan joukon peruna-asiantuntijoita.

Perunantutkimuksen talvipäiviltä
uusimmat perunatiedot
Perunantutkimuksen talvipäivät kokosi peruna-alan tutkijat, asiantuntijat ja muut perunan ystävät helmikuun 13. ja 14. päivä.
Vuotuinen kaksipäiväinen seminaari järjestettiin tällä kertaa kotimaisen siemenperunatuotannon kupeessa Oulussa. Päivien aikana asiantuntijaesityksissä kuultiin
viimeisintä tietoa monilta toimialan osaalueilta.

Yllättävän yleinen perunan punamätä
sekoittuu pellolla muihin tauteihin
Perunan punamätä on kasvitauti, jota on
esiintynyt Suomessakin ainakin 1950-luvulta lähtien, mutta jonka levinneisyyttä ja taudinkuvaa ei ole kartoitettu kovin kattavasti.
Asko Hannukkala MTT:ltä kertoi taudin leviämisestä ja hallintokeinoista. Punamädän
nimen herättämä mielleyhtymän kytkeytyy
helposti bakteeritauteihin, mutta kyse on
itse asiassa sienen aiheuttama tauti, joka
on läheistä sukua perunarutolle.
Punamätä aiheuttaa oireita ensisijaisesti perunan satomukuloissa. Sairas mukula on
päältä tummanruskea, ja halkaistu peruna
on aluksi vaaleanruskea ja kumimainen. Ilman vaikutuksesta leikkauspinta muuttuu
pian punertavaksi, ja mustuu sitten tumman ruskeaksi. Sieni itsessään ei mädätä
mukuloita, mutta sairastuneisiin mukuloihin iskee hyvin herkästi muut taudinaiheuttajat, jotka mädättävät sienen heikentämät
12

perunat nopeasti. Mukuloiden lisäksi punamätä vioittaa myös kasvin juuria, maavarsia ja varren tyviosia. Varren tyvelle se aiheuttaa yleensä perunaseittiin yhdistettäviä
ilmamukuloita sekä toisaalta vahvasti tyvimätää muistuttavia oireita. Siksi punamädän tunnistaminen muista perunan kasvitaudeista voi usein olla vaikeaa.
Lohkoilla, joilla tautia esiintyy runsaasti,
tartunta on peräisin pitkäaikaisessa toistuvassa perunanviljelyssä maahan kertyneistä
munaitiöistä. Munaitiöt voivat säilyä lohkolla tartuntakykyisinä jopa 6–7 vuotta, mutta perunaseitin tavoin niiden määrä ja siten
tartuntakyky heikkenevät nopeasti jo 2–3
vuoden tauolla perunanviljelystä.
Loppukesästä tautisissa kasveissa syntyy
runsaasti uusia munaitiöitä, jotka jäävät
noston jälkeen lohkolle odottamaan seuraavaa perunasatoa. Nostokoneessa ja varastossa sairaat mukulat tartuttavat terveitä, mutta vain märissä olosuhteissa ja vain
nostossa syntyvien kolhujen ja muiden vioitusten kautta. Hyvien nosto-olosuhteiden
sattuessa myös taudin levintä on selvästi vähäisempää.
Punamätä on ennen muuta märkien kesien
vitsaus. Vuoroviljelyn jälkeen toiseksi tehokkain tapa ehkäistä tämänkin taudin leviämistä on pellon vesitalouden huolehtimiKuuma Peruna 1/13

nen mahdollisimman hyvään kuntoon, jotta märistäkin kasvukausista voitaisiin selvitä mahdollisuuksien rajoissa kuivin jaloin.

Y-viruksen torjunnassa
maanläheisin konsti on tehokkain
Perunan Y-virus on kirvojen levittämä erittäin tartuntakykyinen kasvitauti. Se aiheuttaa perunalla kasvukauden aikana lievistä
voimakkaisiin vaihtelevia lehtioireita. Varastokaudella virus säilyy tartunnan saaneen
kasvin satomukuloissa, joista seuraavalla
kasvukaudella versoo uusia tartunnanlähteitä kirvojen levitettäväksi. Y-virus on erityinen ongelma sertifioidun siemenperunan tuotannossa, ja aiheuttaa selviä satotappioita myös pahoin saastuneilla ruokaperunaviljelmillä.

Yhtenä tärkeimmistä yksittäisistä löydöksistä hankkeissa pystyttiin osoittamaan sormella yhtä tiettyä kirvalajia, joka aiheuttaa
Suomessa valtaosan Y-viruslevinnästä. Etenkin alkukesästä perunaviljelmillä ahkerasti
vieraileva papukirva näyttää nimittäin oleva
ainoa kirvalaji, joka esiintyy alueella säännöllisesti ja joka kykenee levittämään perunan Y-virusta. Papukirvan talvi-isäntänä toimii pohjoisessakin erittäin suosittu koristekasvi lumipalloheisi, jonka kitkemisellä siemenperunatuotannon läheisyydestä saattaisi olla merkittävä välillinen vaikutus. Pahamaineista persikkakirvaa, joka esimerkiksi
Skotlannissa aiheuttaa valtaosan viruslevinnästä, ei monivuotisessa seurannassa tavattu. Kaiken kaikkiaan kirvaesiintymien todettiin pohjoisissa oloissa olevan vain murtoosia Euroopan muiden siemenperunan tuotantoalueiden kirvamääriin verrattuna.
Hankkeissa tutkittiin myös kattavasti eri menetelmät, joilla kirvojen aiheuttamaa viruslevintää voitaisiin hillitä. Kemiallisella torjunnalla ei saatu merkittäviä tai säännöllisiä tuloksia. Perusongelmat kirvojen kemiallisessa hävittämisessä ovat ruiskutusten ajoitus ja vaikutusnopeus. Suomessa
ei esiinny useimpien muiden maiden tavoin
kirvalajeja, jotka asuvat kesän ajan perunakasvustoissa, vaan täkäläiset kirvaparvet
vain vierailevat perunapellolla ja jatkavat
nopeasti matkaansa. Siksi ruiskutusten oikea ajoitus on hyvin vaikeaa. Toisaalta kemiallinen torjunta vaikuttaa olevan liian hi-

dasta, eli parveen osuessaankin torjunta ei
ehdi estää kirvan nopeaa koepistojen sarjaa, jolla se ehtii ennen aineen vaikutusta
levittää kantamansa viruksen useisiin terveisiin kasveihin.
Sen sijaan mineraaliöljyllä saatiin jonkinlaista vastetta virustasojen madaltamisessa. Tehokkaimmaksi keinoksi osoittautui kuitenkin se maanläheisin tapa eli perunapenkkien kattaminen multauksen jälkeen, ennen
taimettumista olkisilpulla. Yksinkertaiselta
kuulostava konsti perustuu kirvan aistien
harhauttamiseen. Paljaalta perunapellolta
kirvojen on helppo havaita vasta taimettuneet, tartunnoille alttiit perunantaimet. Olkikate häiritsee kirvojen aisteja niin, että
ne joko laskeutuvat sattumanvaraisesti ohi
perunoista tai eivät laskeudu pellolle ollenkaan. Olkikatteella saatiin viruslevintää
hillittyä merkittävästi ja toistuvasti. Samalla olki näytti tuottavan säännöllisen lisän
perunasatoon sekä vähentävän perunaruven esiintymistä sadosta. Todennäköisesti kate estää haihtumista ja pitää näin penkin kosteampana.

Perunan kulutus vähenee,
mutta rahan määrä
perunantuottajalla lisääntyy
Näin ainakin jos uskomme talvipäivillä perunan pakkamotoiminnasta ja perunan tuotteistamisesta esitelmöinyttä tanskalaista
Viggo Nørtoftia. Nørtoft johtaa vajaan 5,6
miljoonan asukkaan Tanskassa isänsä perustamaa, 30 000 tonnin perunapakkaamoa
nimeltä Kartoffel-Kompagniet. Yritys viljelyttää 40 perunatilalla yhteensä 1 250 hehtaaria perunaa. Lisäksi vuosittain täydennetään
noin 5 000 tonnia perunaa Egyptistä, Espanjasta, Ranskasta, Saksasta ja Englannista.
Kartoffel-Kompagniet pakkaa perunaa yhä
enemmän 500 gramman pusseihin. Etenkin
kaupungeissa menneisyyttä ovat ajat, jolloin koteihin kannettiin perunaa 10 tai 20
kilon paperisäkeissä. Nyt marketeista etsi-

tään ruokaa kulloisellekin päivälle, eikä perunoita haluta ostaa ylen määrin jääkaappiin pilaantumaan. Pienemmät pakkaukset merkitsevät kuluttajalle pienempää yksikköhintaa, mutta tuottajalle korkeampaa
kilohintaa, mikä on omiaan parantamaan
perunaketjun kannattavuutta. Pienempien
pakkausten ohella Nørtoft nosti esille myös
kaksikerroksiset polypropeeni-pakkaukset,
joihin pakattuina pienikokoiset perunat voidaan kypsentää nopeasti mikroaaltouunissa sellaisinaan.
Nørtoft painotti vahvasti ruokaperunan laadun merkitystä. Tanskassa perunamarkkina
elää hänen nähdäkseen nyt murrosta, joka
Ranskassa, Englannissa ja Hollannissa on
jo käyty läpi. Perunan kulutus väistämättä
vähenee, mutta etenkin laadukkaalla perunalla ja kuluttajaan vetoavilla tuotteilla hintaa pystytään nyt nostamaan niin, että vähemmillä kiloilla saadaan aikaan sama kassavirta ja jopa aiempaa parempi kannattavuus. Parempi laatu tarkoittaa ennen muuta ulkoista laatua. Kuluttaja ostaa silmillään,
jolloin kuoren on oltava kirkas ja virheetön.
Kun ulkoinen laatu on riittävän korkealla
tasolla, voidaan panostaa myös pakkauksiin ja esillepanoon, joiden houkuttamana
nykykuluttaja on myös valmis maksamaan
laadusta korkean hinnan. Nørtoft haastoi
myös suomalaisen perunatoimialan miettimään vakavasti, mitä voisimme tehdä jo
nyt varautuaksemme kuluttajakäyttäytymisen muutokseen, joka väistämättä voimistuu myös Suomessa.
Talvipäivillä kuultiin myös joukko muita inspiroivia esityksiä perunan hiilijalanjäljestä
tärkkelysperunapalkkiohin ja kasvinravitsemuksesta toimialan yhteistyön edistämiseen. Videotaltioinnit päivien esityksistä julkaistaan kevään aikana Perunantutkimuslaitoksen verkkosivuilla.

Jari Valkonen Helsingin yliopistolta veti talvipäivillä yhteen kahden perättäisen Y-viruksen tutkimukseen ja torjuntaan keskittyneen hankkeen tuloksia. Hankkeista ensimmäinen perustettiin 2000-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Suomessa havahduttiin muutokseen siemenperunatuotannon virustestauksissa. Y-virustartunnat lisääntyivät
tuolloin äkillisesti, ja tarkemmat tutkimukset
osoittivat syylliseksi uudenlaisen, aiemmasta muuntuneen rodun. Aiemmin Suomessa
oli törmätty aika ajoin lieviin perinteisen orodun aiheuttamiin tartuntoihin, mutta nyt
vallalle oli päässyt entistä aggressiivisempi
Kuuma Peruna 1/13
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Perunantuotannon avuksi analyysejä
Viljavuuspalvelu Oy on kerännyt tilastoja
peltomaiden ravinnetilan kehityksestä Suomessa miltei yrityksen koko 60-vuotisen historian ajalta. Tutkimuksia on julkaistu viisivuotiskausittain kunnittain, maakunnittain
ja koko Suomen osalta. Kasveille annettava
lannoitus perustuu viljavuustutkimukseen.
Lannoitteita voidaan antaa maan kautta tai
lisälannoituksena kasvien kautta kasvukaudella. Kasvukauden aikaisella lehtilannoituksella täydennetään lannoitusta esim. jos
kasvukauden olosuhteet ovat poikkeukselliset tai satopotentiaali on suuri. Kasvianalyysillä voidaan myös täydentää viljavuustutkimusta, jos edellisellä kerralla maanäytteistä ei ole tutkittu hivenravinteita, kuparia, sinkkiä, mangaania ja booria.
Ravinteet ovat ihmisten ja kotieläinten terveyden sekä hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Lisäksi niillä on selkeä vaikutus kasvien kasvukykyyn. Kasvi tarvitsee kasvaakseen 16 kasviravinnetta, jokaisella niistä
on oma tehtävänsä kasvissa, jota ei toisen ravinteen lisääminen korvaa. Perunan
tuotannossa tärkeitä ravinteita on magnesium, kalium, mangaani ja boori. Kaksi ensimmäistä tulee selville ns. perustutkimuksessa ja mangaani sekä boori määritetään
”öljykasvipaketissa”.
Peruna tarvitsee mangaania aineenvaihduntaan ja lehtivihreän muodostamiseen. Man-

tä on myös peltojen rikkipitoisuus alentunut merkittävästi. Typen tavoin rikki ei varastoidu maahan, vaan sitä tulee lisätä jatkuvasti ravinteena.

Kasvianalyysit perunakasvustoista

gaaninpuute heikentää juuriston taudinkestävyyttä. Perunalla booria tarvitaan sokerien varastoitumisessa. Boorin puutteessa
kasvupisteiden kasvu hidastuu. Puutetta
tavataan lähinnä huuhtoutuvilla mailla. Viljavuustutkimuksissa booria on määritetty
harvoin, noin 5 %:ssa maanäytteistä. Boorin puute perunakasvustoista on tullut ilmi
vasta kasvinäytteitä analysoitaessa. Tilastollisessa aineistossa maiden booripitoisuus on laskusuunnassa.

Uutuutena on kasvukauden aikaisen lisälannoituksen toteaminen kasvianalyysin avulla. Kasvinäytteeksi kerätään perunanlehtiä,
ruotoineen 8–10 eri kohdasta ja yhdistetään
yhdeksi näytteeksi. Multaiset lehdet täytyy
huuhdella ja kuivata ennen pussiin pakkaamista. Näyte kerätään ennen kukkimisen alkamista, kuitenkin taimettumisen jälkeen,
täydellisistä lehdistä, noin kaksi kourallista
eli 150 grammaa. Jos kasvustossa on näkyvissä jo ravinnepuutteisiin viittaavia oireita, siitä kannattaa ottaa oma näytteensä.
Kun näyte on saapunut analysointiin, noin
viiden arkipäivän kuluttua tulokset tulevat
sähköpostitse kotiin. Pyydettäessä Megalab-kasvianalyysi, analyysitulosten kanssa
samana päivänä sähköpostiin tulee myös
lehtilannoitussuositus.

Maan rikkipitoisuudet laskussa
Rikki on välttämätön kasvinravinne valkuaisaineiden ja siten myös erilaisten entsyymien muodostumiselle. Maan rikkitulokset
ovat laskeneet 2000-luvulla selvästi. Kun
koko maan näytteiden vuosien 1996–2000
rikkipitoisuus oli vielä 31 mg/l, on se vuosijaksolla 2006–2010 enää 17,6 mg/l. Ilmasta
tulevan rikkilaskeuman vähenemisen myö-

Teemme myös talous- ja kasteluvesianalyysejä sekä eläinten ruokintasuunnitelmia varten rehuanalyysejä mm. perunoista, perunarehusta ja perunapulpasta. Näytteenottotarvikkeita on saatavilla maatalouskaupoissa
tai niitä voi tilata Viljavuuspalvelusta.
Maanäytteitä on tutkittu ja tuloksia tulkittu
vuosikymmenten ajan. Myös kasvianalyysiä
on tehty kymmeniä vuosia, mutta vasta viime vuosina sen merkitys on kasvanut peltoviljelyn puolella, johtuen myös lannoite valikoiman laajenemisesta. Tämän hetkinen
kasvianalyysien tulkinta on peräisin ympäri maailmaa olevista tieteellisistä tutkimuksista ja aika näyttää, onko raja-arvojen ja
lannoitustasojen tulkinta meidän kasvuolosuhteisiin ja lajikkeille sopiva. Vanha sanonta, ”tieto lisää tuskaa”, on varmaan tässäkin paikallaan, vasta vuosien päästä meillä
on käytössä omaa kotimaista kokemusta ja
tietoa käytäntöön sovellettavaksi.
Hyvää viljelykautta toivottaen
Päivi Näkki
Viljavuuspalvelu Oy

Peltomaiden hivenravinnetilanne Pohjanmaalla
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Syväkuohkeutus

Fruit Logistica kokosi hedelmä- ja vihannesväen

vaatii havainnointia ja tarkkaa harkintaa

Maan tiivistyminen ja heikko rakenne ovat
itseään ruokkiva negatiivinen kierre, jonka
seurauksena mm. tuotantopanosten hyötykäyttö sekä satovarmuus heikkenevät. Kierre
olisi saatava käännettyä positiiviseksi ehkäisemällä tiivistymistä ja ylläpitämällä maan
hyvää rakennetta.

Messuilla oli esillä paljon myös perunaan liittyviä mielenkiintoisia avauksia. Kuvassa uudenlaisia, nykykuluttajaa puhuttelemaan pyrkiviä perunapakkauksia.

Maan hyvän rakenteen ja samalla kestävän
maanviljelyn edellytyksenä on hyvä vesitalous ja tiivistymisen ehkäiseminen mm. minimoimalla peltoliikenne, välttämällä yli 6
tonnin akselipainoja ja yli 0,5 barin rengaspaineita sekä ajoittamalla viljelytoimet mahdollisimman hyviin olosuhteisiin. Monipuolisella viljelykierrolla, joka sisältää syväjuurisia monivuotisia kasveja sekä seoskasvustoja, voidaan ylläpitää maan rakennetta sekä
kerryttää eloperäistä ainesta maahan. Eloperäisellä lannoituksella voidaan tasapainottaa etenkin juurikasvien negatiivista humustasetta.

Ensin havainnoitava maan rakennetta
Perunan esillepanoa mietitään myös uusilla tavoilla. Vihannestiskin sijaan kylmäkaapissa tarjottaessa huippulaatuinen peruna säilyttää ominaisuutensa pidempään.

Myös meillä Suomessa nopeasti yleistynyt Annabelle-lajike oli
messuilla esillä. Kuvassa esitellään Annabellen ympärille Saksassa lanseerattua ”perheperuna”-konseptia.

Maan rakennetta on tärkeää tarkkailla viljelytoimien ja kasvukauden aikana myös pintaa syvemmältä. Kuoppatesti ja kasvien juurten tarkkailu ilmaisevat hyvin maan kuntoa ja paljastavat mahdollisten tiivistymien sijainnin.

Kummallakin tapahtumapaikalla arvottiin päivän päätteeksi vierailijoiden kesken tukku palkintoja. Kalajoella onni potkaisi seuraavia:
16

• 2400 kg 28–40 mm sertifioitua siemenperunaa: Ari Pitkänen (Ari
valitsi lajikkeeksi Salinen)
• Holiday Club kylpylälahjakortti: Marika Tuomikoski
• YaraVita Solatrel lisälannoite: Jukka Ainali
• Avagron Rhizo Vital FZB 42 bakteerivalmiste: Marko Vihtari
• Viljavuuspalvelun kasvianalyysi: Juhani Yrjänä
• aLabin mittalaite: Antero Penttilä
• 2 kpl ProAgrian kylpypyyhkeitä: Teijo Ojala
Dagsmarkissa taas lykästi seuraavia:
• 2400 kg 28–40 mm sertifioitua siemenperunaa: Folke Ålgars
(Folken valinta lajikkeeksi oli Challenger)
• Holiday Club kylpylälahjakortti: Liisa Metsäranta
• YaraVita Solatrel lisälannoite: Birgitta Appel
• Avagron Rhizo Vital FZB 42 bakteerivalmiste: Mikael Hoxell
• Viljavuuspalvelun kasvianalyysi: Kim Norrvik
• ProAgrian lahjakassi: Anders Ragnäs
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Johannes Tiusanen

Kuuma Peruna -päivät järjestettiin tammikuun lopulla
Kotimaassa perunaväki kokoontui tammikuun lopulla perinteisille Kuuma Peruna -päiville. Tänä vuonna karavaani seisahtui Kala
joen Rahjassa sekä Dagsmarkissa. Tilaisuuksissa vieraili järjestävien kumppaneiden lisäksi satakunta perunanviljelijää ja muuta
peruna-alalla toimivaa ammattilaista. Ruuan ja esitysten lomassa
vaihdettiin kuulumiset kovan puheensorinan myötä.
Päivillä kuultiin asiantuntijaesityksiä muun muassa uusista perunalajikkeista, siemenperunan laadusta, perunan kasvitaudeista ja
ruokaperunan markkinatilanteesta. Perunaa eri kulmilta tarkasteleva joukko yrityksiä kertoi myös uusimmat uutiset kultakin alalta.
Tänä vuonna päivien annista saatiin normaalia enemmän positiivista palautetta, kiitämme siitä vierailijoita ja yhteistyökumppaneitamme!

Juuso Joona

Viime vuosien vaikeat korjuuolosuhteet ovat
monin paikoin katkaisseet kamelin selän ja
tiivistäneet vaikeasti perunapeltojen pohjamaan. Taustalla on usein yksipuolinen viljelykierto ja raskaat koneet, jotka ilman märkää sadonkorjuukauttakin heikentävät maan
rakennetta voimakkaasti.

Fruit Logistica -näyttely keräsi tänäkin vuonna hedelmä- ja vihannes
alan ammattilaisia yhteen. Helmikuun 6.–8. päivä Berliinissä järjestetty tapahtuma sai liikkeelle yli
50 000 messuvierasta 120 maasta
ympäri maailman. Näytteilleasettajista 90 % ja vierailijoista 80 % saapui Saksaan ulkomailta. Fruit Logistika on näin yksi maailman kansainvälisimmistä messutapahtumista.

Jankkuroinnin tarkoituksena on rikkoa tiivistymä sekoittamatta maata. Oikeanlaisella jankkurilla oikeaan aikaan kuohkeutettu nurmi vaurioituu vain vähän ja elpyy nopeasti ripeään kasvuun.
Pohjamaan vaikeita tiivistymiä voidaan syväkuohkeuttaa joko biologisesti tai mekaanisesti. Sinimailasta sisältävä 2–3-vuotinen
viherlannoitusnurmi on edullinen kuohkeuttaja, mutta koska juuret eivät viihdy hapettomissa oloissa, voivat kasvit olla voimattomia vaikeita tiivistymiä vastaan.
Jankkurilla tehtävän mekaanisen syväkuohkeutuksen tavoitteena on rikkoa tiivistymä
sekoittamatta maata. Tällöin maan kantavuus heikkenee suuresti ja kuohkeutettu
maan on herkkä tiivistymään uudelleen, jos
sitä ei vakauteta jankkuroinnin jälkeen. Jankkurointi on tärkeää tehdä maan ollessa riittävän kuivaa – sen tulee murustua koko kuohkeutussyvyydeltä.

Biologismekaaninen syväkuohkeutus
turvallisinta ja tehokkainta
Biologisen ja mekaanisen kuohkeutuksen
yhdistäminen onkin turvallisin ja tehokkain
keino syväkuohkeuttamisen tekemiseksi. Syväkuohkeutetun viherlannoitusnurmen tai
kuohkeutuksen jälkeisen kylvön jälkeen kasvien juuret tunkeutuvat jankkurin murustamaan maahan vakauttaen sen jälleen peltoliikennettä kestäväksi.

Ylinnä railoja tekevän ja alimpana kauttaaltaan kuohkeuttavan jankkurin toimintaperiaate. Keskimmäinen kuva havainnollistaa terien etäisyyden merkitystä.

Jankkureita on pääsääntöisesti kahta erilaista tyyppiä: railoja tekeviä tai kauttaaltaan
kuohkeuttavia. Kapeateräisten jankkureiden
railojen väliin jää kuohkeuttamattomia kannaksia, jotka säilyttävän osittain maan kanKuuma Peruna 1/13

tavuuden. Jos kuohkeutuksen jälkeen yksipuolinen viljelykierto ja raskaiden koneiden
käyttö jatkuu, on turvallisempaa käyttää tämäntyyppistä laitetta.
Happamilla sulfaattimailla syväkuohkeutus
voi mahdollistaa kasvien juurten pääsyn
useiden satojen kilojen suuruisiin liukoisen
typen varantoihin pohjamaassa, mutta toimenpiteessä on erityisesti vältettävä happaman pohjamaan siirtymistä pintaan.

Vain vaikeita tiivistymiä
kannattaa jankkuroida
Mekaaninen syväkuohkeutus on suuren vetotehon tarpeen ja alhaisen työsaavutuksensa takia kallis toimenpide ja sen tekeminen
kannattaa vain kun tiivistymät ovat erittäin
vaikeita ja kun tiivistymien ehkäisemiseen
aiotaan kiinnittää jatkossa huomiota.
Syväkuohkeutuksella voidaan parantaa
maan läpäisevyyttä sekä huokostilavuutta
ja näin ollen lisätä veden- ja ravinteidenpidätyskykyä. Kasvien juurten laajuuden kas
vaessa ne ulottuvat aiempaa suurempiin
vesi- sekä ravinnevarantoihin ja kerryttävät myös eloperäistä ainesta maahan. Näin
maalle voidaan luoda puskurikykyä äärevien olosuhteiden varalle.

Kirjoittaja Juuso Joona on joutsenolainen maanviljelijä ja agronomi. Lisää syväkuohkeutuksesta: www.tyynelantila.fi.
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Viljavuuspalvelu on nyt Eurofins

Tutkimus & Kehitys
N E I L F U L L E R , K A S V I N R AV I TS E M U S A S I A N T U N T I J A , I S O - B R I TA N N I A

Peruna hyötyy mikrobien lisäämisestä
nestemäiseen lannoitukseen
Hyödyllisten mikrobien lisääminen istutuksen yhteydessä annettavaan nestelannoitukseen saattaa tuottaa merkittävän vasteen perunan laatuun ja markkinakelpoiseen satoon. Viljelijä ja kasvinravitsemusasiantuntija Neil Fullerin ajatus mikrobien
yhdistämisestä lannoitukseen johti Iso-Britanniassa laajoihin monivuotisiin kokeisiin.
Nyt perunantuottajien kiinnostus asiaa kohtaan on nousemassa monissa maissa.

Tuttu ja turvallinen Viljavuuspalvelu on nyt osa
kansainvälistä Eurofins-konsernia. Meiltä saat Mikkelistä
aiempien laadukkaiden laboratoriopalveluiden lisäksi
käyttöösi nyt koko ketjun monipuolisen osaamisen!
Puh. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi

Vastaavia mikrobeja käytettiin maataloudessa jo 1800-luvun lopulla. Tuolloin niillä peitattiin viljansiemeniä juuristotauteja vastaan. Sovitimme tätä vanhaa ajatusta yhteen nestemäisten sijoituslannoitusten kanssa, joita aloimme käyttää runsaat
kymmenen vuotta sitten. Hyvin pieni määrä eläviä mikrobeja sijoitetaan istutuksessa
siemenen rinnalle. Mikrobit vahvistavat juurten muodostumista ja sitä kautta ravinteiden ottoa, itävyyttä, mukulalukua, vedenottoa, kasvua ja kuoren laatua.
Lannoitteisiin nestemäisessä muodossa lisättävät bakteerit ovat luonnossa esiintyviä kasvien hyvinvointia edistäviä bakteereja. Ne asuttavat kasvin juuria, lisääntyvät nopeasti ja vahvistavat kasvin kasvua.
Yhdistettyinä sijoituslannoitukseen ne varmistavat ravinteiden vapautumisen ja oton.
Samalla uutta juuristoa kasvaa aktiivisesti,
ja vahvistunut puolustusjärjestelmä torjuu
tauteja. Peltokokeet ovat osoittaneet laadun parannuksen ja kauppakelpoisen sadon nousun perunalla, porkkanalla, juurikkaalla ja monilla muilla kasveilla.
Mikrobit vaikuttavat useiden ravinteiden
saantiin, joista ehkä tärkein on fosfori.
Tämä yksittäinen ravinne säätelee juuriston kehitystä, mukulalukua, kasvunopeutta ja sokerin muodostumista. Valitettavasti
Fosfori on maassa voimakkaan reaktiivinen,
ja muuttuu siksi nopeasti muotoon, jossa se
ei ole kasvin käytettävissä. Muihin ravinteisiin verrattuna fosfori liikkuu maassa hyvin
hitaasti. Esimerkiksi nitraattityppi voi liikkua
maassa senttimetrin päivässä. Mutta fosforilla senttimetrin matka saattaa kestää kak-
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si vuotta tai pidempäänkin. Kun tiedetään,
miten tärkeää fosfori on kasvintuotannossa,
siihen on tarpeen kiinnittää paljon huomiota. Nestemäisten fosforilannoitteiden avulla
oli todistetusti voitu lisätä kasvien fosforinsaantia. Kun kokeissa alettiin niiden lisäksi
hyödyntää mikrobien toimintaa, saatiin kasveilta hyvin positiivinen palaute.
Paras tapa käyttää mikrobiliuoksia on ollut sekoittaa ne sijoituslannoitteisiin, koska
biologinen aktiivisuus siemenen lähettyvillä
on kokeissa vapauttanut fosforin parhaiten
kasvien käyttöön. Mikrobeja voidaan myös
käyttää peittausaineen tavoin tai sumuttamalla liuosta istutusvakoon. Ajatuksena on
se, että starttilannoitteeseen sekoitetut elävät mikrobit asuttavat kasvien kehittämät
juuret. Juuret ruokkivat mikrobeja, ja vastavuoroisesti mikrobit parantavat juurten ravinteiden ottoa, mikä tehostaa lannoitteiden
toimintaa. Lisäksi mikrobit tuottavat kasvin
aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita, jotka auttavat kasvia terveempään kasvuun ja
ehkäisevät kasvitauteja. Kasvien kasvaessa
myös mikrobikanta vahvistuu ja muuttuu

aktiivisemmaksi. Useimmille kemikaaleille
käy juuri päinvastoin, eli ne menettävät tehoaan kasvien kasvaessa.
Joissain tapauksissa juuriston fosforinsaantia on pystytty parantamaan jopa 18 %, ja
kauppakelpoisen sadon määrä on kasvanut
samassa suhteessa. Kasvin ravitseminen
biologisesti aktiivisella lannoitteella muuttaa kasvin kasvutapaa. Mikrobit varmistavat
juurten oikean toiminnan ja sen, että ravinteet ovat kasvin käytettävissä juuri silloin,
kun niiden saanti on kasvin kannalta tärkeimmillään. Tällä on suuri vaikutus mukulalukuun ja sadon tasaisuuteen etenkin kylmissä ja märissä olosuhteissa.
Kokeita on tehty viimeisten kahdeksan vuoden aikana viljelijäryhmien kanssa kuudessa maassa. Tulokset vaihtelevat lajikekohtaisesti, minkä vuoksi yhteistyö lannoitevalmistajien kanssa on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi. Mikrobien yhdistäminen
lannoitteisiin ja kemikaaleihin avaa uusia
näköaloja kasvinviljelyyn.

Mikrobien vaikutus kasvin ravinteidenottoon ja taudinkestävyyteen näkyy sekä mukulasadon lisäyksenä että perunan laadun paranemisena.
Kuuma Peruna 1/13
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Svensk Resumé
Bristen på potatis syns
på hemmarknaderna
Den låga mängden av potatis på lager syns
på marknaden på många sätt. Priserna stiger, bristen hindrar förvärvet av potatis, och
importen ökar. Prisökningen kompenserar
lite för de som kunde ta upp sin skörd.
Många fick låg skörd eller ingen skörd alls.
Potatisimporten ökar risken att få sjukdomar in i landet. Och man måste vara ärlig mot konsumenten då det gäller potatisens ursprung.
Importen kan inte normalisera läget
Bristen på potatis har ökat trycket att importera sedan hösten. Potatis importeras
till skalerier och industrin. Sedan juni har
man importerat sammanlagt 8 500 ton. 4 100
ton från Danmark och 3 100 ton från Sverige. Mängderna kommer att öka mot våren,
men den låga skördenivån i Europa och de
höga priserna kombinerat med export till
Storbritannien kommer att hindra importeringen till Finland.

Fontane, och de två har nu båda nästan 30
hektar av produktion av certifierat utsäde.
Challenger, som påminner Van Gogh, gick
upp med cirka 100 procent.

Pitkäsen Peruna fortsätter
den långa traditionen
av potatisförädling
Pitkäsen Peruna är en traditionell medelstor potatisförädlare i Kannus i Mellersta
Österbotten. Företagets produkter inkluderar både råskalade och förkokta potatisprodukter. Dem ger ett högt värde till nya produktinnovationer. Man genomförde ändringar i förädlingsstrukturen i augusti 2012. Skaleriet började sin verksamhet redan 1967.
Reijo och Outi Pitkänen grundade ett aktiebolag 1999 efter företagets starka tillväxt. I
början gjorde de allt vid sidan av potatisodlingen, men sedan 2007 har de koncentrerat helt på skaleriet. Nu har sonen Ari Pitkänen tagit öververksamheten. Hög kvalitet är
mest viktigt också for den nya direktören.

let. Sorten gav enorma skördar och stabilitet, och den smakade också mycket gott.
När den låg på topp odlades några tusen
hektar av Van Gogh i Finland. På 2000-talet började potatisodlare och förpackningsföretag leta efter andra alternativ. Ungefär
samtidigt spred sig en ny typ av potatisvirus
som Van Gogh inte verkade ha något motstånd mot. I synnerhet blev den certifierade utsädesproduktionen svår. I dag är Van
Gogh fortfarande en av de mest kända sorterna, även om de faktiska potatisvolymerna har minskat snabbt under några år. Det
finns nuförtiden nya konkurrenskraftiga sorter, och det verkar vara dags att planera hur
man ska köra ner sagan Van Gogh i Finland.

Runt om i världen är de stigande energipriserna en gemensam utmaning för alla
a-Labs kunder. Man satsar stort särskilt på
att spara elektricitet överallt. Av den energi
som lagren för färskvaror utnyttjar går den
största delen till ventilationen.

Den nyaste
potatisinformationen
från potatisforskningens
vinterdagar
Potatisforskningens vinterdagar samlade
potatisbranschens forskare, experter och
övriga potatisvänner under två dagar i februari. Det årliga seminariet ordnades den
13:e och 14:e februari nära Uleåborg i sätet för den inhemska utsädesproduktionen.
Under dagarna gav experterna oss den nyaste informationen inom många av branschens delområden.
Under vinterdagarna fick vi också höra flera inspirerande föredrag om allt från potatisens koldioxidfotspår till stärkelsepotatislöner och från växtgödning till att stärka branschens sammanhållning. Föredragen bandades in och videorna kommer att presenteras under våren på Potatisforskningsinstitutets webbsida.

Den förvånansvärt
vanliga rödrötan
blandas på åkern ihop
med andra sjukdomar
Potatisens rödröta är en växtsjukdom som
förekommit i Finland åtminstone sedan
1950-talet, men vars spridning och symptom inte kartlagts så värst noggrant, berättar Asko Hannukkala från MTT om smittans
spridning och hantering.
Svampen i sig ger inte knölarna röta, men
de sjuka knölarna drabbas lätt av andra
smittor som får den svaga knölen att ruttna
snabbt. Rödrötan skadar inte bara knölarna
utan även växtens rötter, jordstammar och
blastens nedre del. Blasten uppvisar ofta
luftknölar som kan förknippas med filtsjukan men även symptom som påminner om
stjälkbakterios. Därför kan det vara svårt att
skilja rödrötan från andra potatissjukdomar.

tisåkarnas jord tät. I bakgrunden ligger ofta
en ensidig odlingsrotation och tunga maskiner som redan under torr skördning kraftigt
försvagar markens struktur.
En tätare jord och en svag struktur är en negativ ond cirkel som orsakar bl.a. att produktionsinsatsens utnyttjande och skördesäkerheten försvagas. Man borde bryta den
onda cirkeln genom att förebygga en förtätning och genom att underhålla markens
goda struktur.
Att kombinera en biologisk och mekanisk
uppluckring är det säkraste och effektivaste sättet för en djup uppluckring. Att så på
en jord som blivit djupuppluckrad gör att
växternas rötter tränger sig in i marken som
smulats sönder av alvplogen. Detta gör att
marken stabiliseras och håller under åkertrafiken.

Djupuppluckringen
kräver iakttagelser och
noga övervägande
De senaste årens svåra skördeförhållanden
har på många ställen varit droppen som fått
kamelens rygg att brista och som gjort pota-

Samtidigt exporterar man också potatis från
Finland. I Ryssland finns det också i år behov på potatis från Finland, och man exporterade 1 500 ton till landet före slutet på
november. Samtidigt exporterade man 1100
ton till andra länder. Det verkar meningslöst att spekulera om när potatisen tar slut..

De nya sorterna når de
traditionella favoriterna
Evira meddelade i januari en statistik som
visar produktionen på certifierat utsädespotatis i Finland i somras. Arealen minskade cirka 20 hektar från förra året, vilket
utgör cirka 1,5 procent. På längre sikt har
utsädesproduktionen minskat mer tydligt.
Mycket liv och rörelse ser man nu bakom
de åtta största sorterna. Av de åtta var det
bara Timo som ökade I statistiken, och det
på grund av den lilla arealen Timo odlades
på ifjol. Det är Saline som först verkar nå de
stora sorterna. I somras fanns det redan 35
hektar av utsädesproduktion, vilket är bara
5 hektar mindre än Van Gogh.
Bakom Saline finns sex sorter med cirka
30 hektar utsädesproduktion. Den nya fasta potatisen Annabelle och Musica har gått
upp till 30 hektar ganska snabbt. När det
gäller mjöliga sorter har Challenger ny nått
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Ari Pitkänen anser potatisindustrins viktigaste utmaningar i framtiden vara en så effektiv användning av råvaran som möjligt
och en ständig förbättring av kvaliteten. I
potatisindustrin blir upp till 50 % av den
behandlade massan skal- och processavfall.
”Att få ner denna andel så lågt som möjligt
är ytterst viktigt både ekonomiskt och ekologiskt”, förklarar Ari Pitkänen.

Medborgarnas Van Gogh
går mot sitt slut
Potatissorten Van Gogh blev den populäraste sorten i Finland i slutet av 1990-ta-

Kuuma Peruna 1/13

Efter några misslyckade sorter har det nu
kommit några bra sorter som kan ersätta
Van Gogh i potatiskedjan. Sorten Challenger har varit särskilt stark under senaste
åren. Challenger verkar vara en av de enda
sorterna som är bättre än Van Gogh i produktion, men som också är tillrackligt mjölig och smakar liknande. Challenger är också en av de bästa sorterna som tål moptop-viruset som är mycket vanligt i Finland.

Huolto ja
varaosat

Konemyynti
Roland Rosenback
(0) 400 433 231
rr@grimme.dk

Timo Myllyviita
(0) 400 187 882
(0) 400 187 812
tm@grimme.dk

A-Labs export drar
i hela världen
I hemlandet är a-Lab bekant för sina produkter i livsmedelskedjan och särskilt för
sin teknik för att lagra färsvaror. Det är dock
få som lagt märke till att a-Lab idag inte
endast är en inhemsk aktör utan även ett
starkt internationellt finskt företag.
Redan idag styr våra olika automationssystem ventilationen på över tusen lager, skryter VD Antti Ruokolainen.

Skaftungintie 187 · FIN-64480 Skaftung

www.grimme.dk
Kuuma Peruna 1/13
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Tuote kuuluu tuoteperheeseen, jossa on myös
kuppikeittotyyppisiä keittojuomia. Tämä selittänee ehkä hieman tätä omituisempaa teelaatua.
Lähde: United States Potato Board
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Tehokas ratkaisu perunaruton torjuntaan.
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Seppo ja Ilmari seikkailevat jälleen
Aiempinakin vuosina lehtemme sivuilla seikkailleet Seppo ja
Ilmari ovat jälleen lähettäneet itsestään kuvan Berliinin Fruit
Logistica -messuilta. Jostakin syystä vaaleanpunainen väri
veti poikia jälleen puoleensa.

Puhekuplakin sen kertoo: Seppo ja Ilmari ovat intohimoisia perunamiehiä.
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Saisiko olla
perunateetä?
Korealainen teenvalmistaja Damtuh on tuonut
markkinoille teen, joka sisältää muroja, maissia, jamssia ja perunaa.
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Tuotetiedot:

Ominaisuudet:

Tehoaine ..............................................amisulbromi 200 g/l
Käyttömäärä .............................................................0,5 l/ha
Vesimäärä ........................................................200-400 l/ha
Varoaika ...................................................................... 7 vrk
Pakkauskoko .................................................................. 5 L

Toimintatapa ...................................... kosketusvaikutteinen
Sateenkesto.............sateenkestävä heti kuivuttuaan (1-2 h)

Käyttö:
Käytetään osana rutontorjuntaohjelmaa.
Voimakkaan kasvun aikana ja kovassa ruttopaineessa
ruiskutusväli 5-7 vrk.
Kasvukauden lopussa ja normaalissa ruttopaineessa
7-10 vrk ruiskutusväli

K-MAATALOUS
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Tavoitteena korkea laatu
ja tuotannon tehokkuus
– WM Kartoffeltechnik!
1-riviseT WM 6000
perunannosTokoneeT
• Hellävarainen perunalle, silti tehokas
mullan erottelukyky
• Optimaalinen painonjakauma, alhainen tehontarve
• Järeä rakenne, kestävä vaativissa
olosuhteissa
• Monitoimiohjain, helppo hallinta
• Hydraulinen puomi- ja pyöräohjaus,
600 / 50 -26,5” renkaat
• Portaaton mattojen nopeussäätö
• Suuri 6000 kg säiliö, nopea tyhjennys
• Maksimi tyhjennyskorkeus 4,15 m

2-riviseT WM 8500
perunannosTokoneeT
• Hellävarainen perunalle, silti tehokas
mullan erottelukyky
• Optimaalinen painonjakauma, alhainen
tehontarve
• Järeä rakenne, kestävä vaativissa olosuhteissa
• Monitoimiohjain, helppo hallinta
• Hydraulinen puomi- ja pyöräohjaus,
700 / 50 -30,5” renkaat
• Portaaton mattojen nopeussäätö
• Suuri 8500 kg säiliö, tyhjennyskorkeus 4,15 m

WM Kartoffeltechnik -perunannostokoneet
Agrimarketeista kautta maan.
www.agrimarket.fi
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